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ZADEVA: Obvestilo staršem pred začetkom šolskega leta 2021/2022 

V sredo, 1. 9. 2021, vsi učenci od 1. do 9. razreda pričnejo z rednim poukom. 

Pouk bo potekal po t. i. modelu B, ki omogoča izvajanje rednega in razširjenega programa v celoti, s tem da 
je potrebno v čim večji možni meri upoštevati varnostne ukrepe. 

Pouk bo potekal v matičnih učilnicah, učenci bodo prehajali v druge učilnice le pri tistih urah, ko se delijo na 
skupine. 

V šolo smejo prihajati le zdravi učenci. Vsi učenci morajo v šolskih prostorih izven matične učilnice nositi 
masko, učenci od 6. do 9. razreda pa ves čas. 

Vsi učenci naj upoštevajo naslednje: 

- redno/pogosto umivanje rok z milom in vodo, 
- razkuževanje ob vstopu v šolo in pozneje po potrebi, 
- higiena kašlja in kihanja, 
- upoštevanje varnostne razdalje izven matične učilnice, 
- ne dotikajo se oči, nosu in ust, 
- ne zbirajo se v skupine zunaj matične učilnice, 
- v odmorih se zadržujejo znotraj svoje skupine, 
- upoštevajo prilagojeni HIŠNI RED (z njim bodo seznanjeni preko razrednikov in ostalih zaposlenih prve 

dni pouka) in ostala navodila zaposlenih, 
- učenci vozači na avtobusu nosijo masko. 

I. PRIHODI V ŠOLO 

1. S poukom začenjamo ob 8.00 uri. 
 

2. Učenci vozači vstopajo v šolo takoj po prihodu avtobusov, učenci, ki prihajajo peš oz. jih pripeljete 
starši, pa največ 15 min pred pričetkom njihovega pouka. Vozni red za prihodnje šolsko leto bo 
objavljen na spletni strani šole v začetku prihodnjega tedna. 
 
Prihodi: 
 Učenci 1., 2., 3. in 5., 6. razreda skozi glavni vhod . 
 Učenci 4., 7., 8. in 9. razreda skozi vhod pri telovadnici. 

 
3. Učence za prihod v jutranje varstvo (JV) pripeljete do glavnega vhoda, prevzame jih dežurni učitelj. 

Učence bomo v JV prevzemali ob naslednjih urah: 
- 6.00, 
- 6.45, 
- 7.15, 
- 7.30.                     Držite se ur, ker bodo vrata zaklenjena. 



II. ODHODI DOMOV 

Učenci zapustijo šolo pri glavnem vhodu.. 

1. Vozači odidejo domov glede na vozni red avtobusov. 
2. Učenci, ki odidejo peš oz. jih bo prevzel kdo od odraslih, zapustijo šolo takoj po koncu pouka oz. kosila. 

Z urnikom vas bodo seznanili razredniki. 
3. Učence, ki so vključeni v podaljšano bivanje (OPB), lahko prevzamete pred glavnim vhodom ob 

naslednjih urah: 
- 13.15, 
- 14.00, 
- 14.30, 
- 15.00, 
- 15.30, 
- 16.15.     

Otroke bo možno prevzeti samo ob navedenih urah, ker bo šola zaklenjena. 

Odrasli, ki pridejo po učenca, počakajo pred glavnim vhodom, da dežurni učitelj pripelje do izhoda tiste 
učence, ki so prijavljeni do določene ure. V kolikor po učenca ne bo nikogar, bo dotični učenec k izhodu 
zopet prišel prvi naslednji termin. 

III. GOVORILNE URE, RODITELJSKI SESTANKI 

Glede na trenutno situacijo bodo roditeljski sestanki potekali v šoli, enako govorilne ure. Po potrebi bo 
možno tudi sodelovanje na daljavo (video konferenca preko TEAMSA, telefon, Lopolis, e-pošta).  

IV. PRVI ŠOLSKI DAN 

1. Učenci in starši 1. razreda glede na vabilo (11.00). Srečanje bo v primeru lepega vremena potekalo zunaj, 
v primeru dežja pa v šoli. V tem primeru morajo starši izpolnjevati enega od PCT pogojev. 

2. Ostali učenci po razporedu v točkah I/1 in I/2. 

Priloga: Izvleček – Preglednica predvidenih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 glede 
na posamezne modele 

 

      Barbara Maver, v. d. ravnateljice 


